ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ (1 สิงหาคม 2561-ปัจจุบัน)
สานักงานคณะศึกษาศาสตร์
ชื่อ-สกุล

รายละเอียดการพัฒนาตนเอง

นส.เปมิกา สังข์ขรณ์ และนาง
มาริสา ปานงาม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo 2.0
สาหรับบรรณาธิการวารสาร”

นส.เปมิกา สังข์ขรณ์

ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ครั้งที่ 4

การใช้ประโยชน์ /การได้รับรางวัล หรือการ
ยอมรับ
นามาใช้ในการพัฒนาระบบการทางานวารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใช้ระบบ
ThaiJo2.0 ในการดาเนินงานด้านวารสาร ซึ่งทา
ให้การทางานของวารสารมีความเป็นระบบ และ
เป็นที่ยอมรับและสามารถพัฒนาวารสารเข้าสู่
ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่มที่ 1 ได้ต่อไป

วันที่
31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม
2561 / ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

หน่วยงานที่จัด
ศูนย์ดัชนีวารสารไทย (TCI) และ
NECTEC

ดาเนินการจดทะเบียนเลขมาตรฐานสากลประจา 17 ตุลาคม 2561 / โรงแรมแอม ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
วารสาร (ISSN) เนื่องจากชื่อภาษาอังกฤษของ
บาสเดอร์ กทม.
TCI
วารสารศึกษาศาสตร์ยังไม่ถูกต้อง ปัจจุบันเลข
ISSN 1513-9514 ชื่อภาษาอังกฤษเป็น Warasan
Sueaksasat Mahawitthayaiai Thaksin
จะต้องทาหนังสือเปลี่ยนชื่อวารสารเพื่อถูกต้อง
ตามหลักสากล เป็น Journal Of Education
Thaksin University และมีเลข ISSN ออนไลน์
และการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) และยกระดับขึ้นสู่
ฐานข้อมูลสากลปัจจุบันวารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ใช้ระบบ ThaiJO2
เพื่อให้ระบบการจัดการวารสารแบบมีเว็ปไซต์ที่มี
ข้อมูลครบถ้วน และสามารถปรับเปลี่ยน
ฐานข้อมูลวารสารได้

ชื่อ-สกุล

รายละเอียดการพัฒนาตนเอง

การใช้ประโยชน์ /การได้รับรางวัล หรือการ
ยอมรับ

วันที่

หน่วยงานที่จัด

นางสุภาภรณ์ คติการ และ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการ
นางสาวบุณทรรศน์ หมื่นละม้าย พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม
Outcomes-Based Education และ Backward
Design

20-21 พฤศจิกายน 2561 /
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ หาดใหญ่
จ.สงขลา

นางกิจจา ทองนิ่ม และ นส.
จงกลวรรณ พิสิฐพันพร

10-11 มกราคม 2562 /
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร
โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ หาดใหญ่ บุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
จ.สงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการ จากรูปแบบการจัดกิจกรรมซึ่งมีทั้งให้ความรู้
บริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทางาน และลงมือปฏิบัติจริง ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
ของนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยทักษิณ
ความรู้ในเรือ่ งของการจัดทาแผนองค์กรแห่ง
ความสุขจากสถานการณ์จาลอง หรือหัวข้อที่
ได้รับมอบหมาย และในแต่ละกลุ่มจะ
ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งส่วนงาน และส่วนงานวิชาการ
ทาให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทาแผน
องค์กรแห่งความสุขตามที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างหลากหลายมุมมอง

นางเยาวลักษณ์ พริกบุญจันทร์, โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน
ได้เรียนรู้ ศึกษา และวิเคราะห์งาน เรียนรู้และฝึก
นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร, ผลงานวิเคราะห์จากงานประจา เพื่อใช้ขอกาหนด ปฏิบัติการเขียนบทความวิเคราะห์งานในความ
นางพิมพ์พิศา ศิริวัฒน์ , นาง ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”
รับผิดชอบ
อุทัย ศิริคุณ, นางสุภาภรณ์ คติ
การ, นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ,
นางสาวปัทมา สานักโหนด,
นางสาวเปมิกา สังข์ขรณ์ และ
นายว่อง ปาลรัตน์

7-8 มีนาคม 2562 / ห้องประชุม ฝ่ายบริหารกลางฯ ม.ทักษิณ
ชั้น 2 สานักหอสมุด
วิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา

ชื่อ-สกุล

รายละเอียดการพัฒนาตนเอง

นางพิมพ์พิศา ศิริวัฒน์ และ
นางสาวอุสุมา ดิสวัสดิ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ใน
หลักสูตร การใช้งาน Google Form เพื่อสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์

บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
“งานได้ผล....คนมีสุข”

นางกิจจา ทองนิ่ม, นางสาวอุสุ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งาน
มา ดิสวัสดิ์ และนายศัญฒภัท เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ใน
ทองเรือง
หลักสูตร การสร้าง Facebook Fanpage เพื่อ
การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

การใช้ประโยชน์ /การได้รับรางวัล หรือการ
ยอมรับ
จากรูปแบบของการจัดอบรมในครั้งนี้ ทาให้
ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทั้งความรู้และได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจากกรณีตัวอย่าง ซึ่งสามารถนา
ความรู้และวิธีการที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับงานที่
ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นการทา
แบบสอบถามออนไลน์ หรือสร้างฟอร์มในการ
เก็บข้อมูลการลาออกของนิสิต เป็นต้น

จากการเข้ารับการอบรมหลักสูตร การสร้าง
Facebook Fanpage เพื่อการประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน ทาให้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้ง
นี้ สามารถนามาประยุกต์ใช้และปรับปรุงกับการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วันที่

หน่วยงานที่จัด

3 เมษายน 2562 /
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
C207 สานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา

สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

15 มีนาคม 2562 / ห้องแหล่ง
การเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สานักงานคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

10 เมษายน 2562 /
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
C207 สานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา

สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

นส.อมรรัตน์ ไชยสุวรรณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์
AUN QA

24-25 เมษายน 2562 / ห้อง
ประชุมชั้น 2 สานักหอสมุด ม.
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

นายธนากฤต แผ่ผล

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์

2 พฤษภาคม 2562 /
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ฝ่ายบริหารกลางฯ ม.ทักษิณ

ชื่อ-สกุล
นส.ปัทมา สานักโหนด

รายละเอียดการพัฒนาตนเอง
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 29

การใช้ประโยชน์ /การได้รับรางวัล หรือการ
ยอมรับ

วันที่
9-10 พฤษภาคม 2562 /
โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา

หน่วยงานที่จัด
มหาวิทยาลัยทักษิณ

